Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
Назва проекту

«Зміна існую чої системи поводження з твердими
побутовими відходами на території населених пунктів
Щ асливцевської сільської ради Генічеського району
Х ерсонській обл.»

Ініціатор проекту

Х ерсонська обласна держ авна адміністрація.
К од ЄД РП О У : 00022645
Пош това адреса: 73000, Х ерсонська обл., Херсон, площа
Свободи, 1

Замовник проекту (у разі
наявності)

Департамент житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу Х ерсонської обласної
держ авної адміністрації
73000, м. Херсон, просп. Уш акова, 47

П рограма регіонального
розвитку

П рограма
«Сільський розвиток».
Н апрям 4.2. Підвищення
якості життя у сільській місцевості.
Пункт
«Поліпш ення екологічної інфраструктури
(водопостачання, каналізація та переробка твердих
побутових відходів тощо)

Н азва завдання Д ерж авної

Ц іль 1

стратегії розвитку на
період до 2020 року, якому

П ідвищ ення рівня конкурентоспроможності регіонів
Напрям:

відповідає проект

Розвиток сільської місцевості
П ункт “Надання
державної підтримки для підвищ ення рівня облаш тування
сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту
селян, розмежування заходів підтримки сільського
господарства і сільської місцевості.”
Пункт “ Пріоритетний розвиток сфери сільської
соціальної інженерної інфраструктури (насамперед
автомобільних доріг, телекомунікацій та інших засобів
інформаційного забезпечення, о б ’єктів комунального
господарства, сфери освіти та охорони здоров’я)”
Ціль2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток
Напрям:
П ідвищ ення стандартів життя в сільській місцевості
Напрям:
Надання якісних житлово-комунальних послуг,
забезпечення житлом
Пункт «Підвищення рівня благоустрою та
комунального обслуговування сільських населених
пунктів»

пункт «Підвищення якості житлово-комунальних послуг
для всіх верств населення, створення конкурентного
середовищ а на ринку послуг»
пункт “ У провадження сучасних методів та технологій у
сфері поводження з побутовими відходами”
пункт “ Благоустрій територій населених пунктів”
Регіон(и), територія(ї), або
місто(а), що отримаю ть
вигоду від реалізації
проекту

Населені пункти Щ асливцевської сільської ради
Генічеського району Х ерсонської області: с. Щ асливцеве,
с. Генічеська Гірка, с. Приозерне.

Тривалість проекту

2 роки

Загальний бю джет

Разом

1 рік

2 рік

Очікуваний обсяг

14216653.00 грн.

11477581.00 грн.

2739072.00 грн.

11800000.00 грн.

10400000.00 грн.

1400000.00 грн.

2416653.00 грн.

1077581.00 грн

1339072.00 грн.

фінансування проекту:
3 державного бюджету
3 інш их джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна ціль. 3аміна існую чої нееф ективної системи
поводження з побуз овими відходами та впровадження
комплексного підхс ду до виріш ення цієї проблеми
ш ляхом організації системи роздільного збору побутових
відходів та встановдіенням нової сучасної сортувальної
лінії з метою збере ження навколиш нього середовищ а та
поліпш ення екологі чного стану населених пунктів
Щ асливцевської сіл ьської ради, а також підвищ ення
стандартів життя в нільської місцевості.
К онкретна ціль
Ціль 1. Запроваджеі зня подвірної системи роздільного
збору твердих побу гових відходів та забезпечення
своєчасного вивозу твердих побутових відходів на
майданчик тимчасо вого зберігання ТПВ.
Ціль 2. Налагоджен ня системи сортування та пресування
твердих побутових відходів з метою вилучення
небезпечних речовг ш та вилучення вторинної сировини
для подальш ої її регшізацїї.

Цільові групи проекту та

М ісцеві жителі трьох населених пунктів Щ асливцевської

кінцеві бенефіціари

сільської ради (с. Щ асливцеве, с. Генічеська Гірка, с.

проекту

Приозерне), фізичні та ю ридичні особи, що здійснюють
підприємницьку діяльність на території даних населених
пунктів, а також на територіях, прилеглих до них, велика
кількість відвідувачів населених пунктів (туристи та
відпочивальники з метою оздоровлення, відпочинку та
реабілітації), комунальне підприємство «Комунсервіс»

Очікувані результати

-Зменш ення рівня забрудненості територій побутовими
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проекту

відходами та приведення населених пунктів
Щ асливцевської сільської ради у належний санітарний та
естетичний стан.
- Уникнення захоронення небезпечних речовин на
полігоні шляхом їх вилучення.
- Зменшення впливу на стан полігону в м. Генічеськ
ш ляхом мінімізації відходів, що передається на полігон з
метою захоронення.
-Уповільнення (а надалі, при ш ирокому використанні
даної технології, перепинення ) процесу розш ирення
земельних площ, які використовую ться для зберігання
ТПВ на території А рабатської стрілки шляхом зменшення
обсягів побутових відходів, що тимчасово зберігаю ться на
даной території.
- П окращ ення рівню благоустрою населених пунктів ,
підвищ ення якості обслуговування населення
комунальними підприємствами та наближення в сфері
обслуговування до європейських стандартів.
- В провадження серед населення програми охорони
навколиш нього середовищ а та підвищ ення рівня
екологічних знань жителів та підвищ ення почуття
соціальної відповідальності за збереження навколишнього
середовища.
-Налагодження відносин серед місцевого населення та
органів місцевого самоврядування ш ляхом реалізації
спільних проектів та як наслідок з цього підвищ ення
довіри до влади.
-Створення нових робочих місць, п ов’язаних 3
обслуговуванням сортувальної лінії та зі збільшенням
кількості комунальної техніки для її обслуговування.
- Забезпечення на засадах самоокупності діяльність
комунального підприємства ш ляхом реалізації вторинної
сировини та створення статті доходу у місцевий бюджет.
-Зняття навантаження з комунальних підприємств під час
літнього сезону.
-Підвищ ення привабливості відпочинку на Арабатській
Стрілці серед туристів ш ляхом облаш тування
комфортних умов проживання.
-зменш ення витрат, п ов’язаних з вивозом їх на полігон в
м. Генічеську у повному обсязі.
-Зменшення витрат, пов'язаних з ліквідацією екологічних
наслідків захоронення відходів н а полігоні.

Економічне та\або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

- Забезпечення на засадах самоокупності діяльність
комунального підприємства ш ляхом реалізації вторинної
сировини та створення статті доходу у місцевий бюджет,
-зменш ення витрат, п ов’язаних з вивозом їх на полігон в

з

м. Генічеську у повному обсязі.
-Зменш ення витрат, пов'язаних з ліквідацією екологічних
наслідків захоронення відходів н а полігоні.
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

-Придбання обладнання та техніки в рамках проекту, що
надалі переходять на баланс комунального підприємства
та зміцнять його технічно-матеріальну базу.

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

- П окращ ення рівню благоустрою населених пунктів ,
підвищ ення якості обслуговування населення
комунальними підприємствами та наближення в сфері
обслуговування до європейських стандартів.
- В провадження серед населення програми охорони
навколиш нього середовищ а та підвищ ення рівня
екологічних знань жителів та підвищ ення почуття
соціальної відповідальності за збереження навколишнього
середовища.
-Налагодження відносин серед місцевого населення та
органів місцевого самоврядування ш ляхом реалізації
спільних проектів та як наслідок з цього підвищ ення
довіри до влади.
-Створення нових робочих місць, п ов’язаних 3
обслуговуванням сортувальної лінії та зі збільшенням
кількості комунальної техніки для її обслуговування.
-Зняття навантаження з комунальних підприємств під час
літнього сезону.
-Підвищ ення привабливості відпочинку на Арабатській
Стрілці серед туристів ш ляхом облаш тування
комфортних умов проживання.

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

-Зменшення рівня забрудненості територій побутовими
відходами та приведення населених пунктів
Щ асливцевської сільської ради у належний санітарний та
естетичний стан.
- У никнення захоронення небезпечних речовин на
полігоні шляхом їх вилучення.
- Зменшення впливу на стан полігону в м. Генічеськ
ш ляхом мінімізації відходів, що передається на полігон з
метою захоронення.
-Уповільнення (а надалі, при ш ирокому використанні
даної технології, перепинення ) процесу розш ирення
земельних площ, які використовую ться для зберігання
ТПВ на території А рабатської стрілки ш ляхом зменшення
обсягів побутових відходів, щ о тимчасово зберігаю ться на
даной території.

Основна діяльність за

Проектом передбачена закупівля необхідної кількості
контейнерів для збору твердих побутових відходів,
закупівля та монтаж сучасної сортувальної лінії та пресу,
закупівля необхідної комунальної технікі для збору
відходів (сміттєвози) та навантажувача для
обслуговування лінії. Також проект передбачає постійну
роботу з населенням щодо доцільності проводження та

проектом
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розвитку галузі роздільного збирання та переробки
відходів.
Актуальність проекту:
обгрунтування
необхідності, соціально-

Н а сьогодніш ній день проблема збору, сортування та
вивезення твердих побутових В ІД Х О Д ІВ Є О Д Н ІЄ Ю 3
клю чових проблем А рабатської Стрілки. 3 огляду на те,

економічної
спрямованості та

що Арабатська стрілка є територією на узбережжі
А зовського моря, спеціалізацією якої є прийняття

реалістичності виконання
проекту

туристів з метою відпочинку та оздоровлення і 3
постійною динамікою зростання населення та збільшення
кількості туристів, то як наслідок, кількість побутових
відходів теж стрімко зростає. Ц ей ф акт має безпосередній
вплив як на функціонування комунальної галузі, так і на
загальний санітарно-екологічний стан населених пунктів
Щ асливцевської сільської ради, що в свою чергу не може
не вплинути на якість життя місцевого населення.
Виявилося, що дію ча система поводження з побутовими
відходами не є ефективною з ряду причин. Крім того
становищ е погірш ується з кожним роком та потребує
негайного втручання в існую чий стан з метою
комплексного виріш ення усіх існую чих складових цієї
проблеми. 3 цією метою Щ асливцевська сільська рада
має намір впровадити пропонований проект. Н а сьогодні
існують готові технологічні методи виріш ення проблеми ,
п ов’язаної зі збором та сортуванням побутових відходів.
Проектом передбачена закупівля такого обладнання та
його адаптація під місцевість, а також впровадження
серед населення Щ асливцевської сільської ради системи
роздільного збору побутових відходів.

Спроможність забезпечити

П одальш е фінансування діяльності та заходів в рамках

стійкий результат
реалізації проекту

проекту прогнозується за бю джетні кош ти
Щ асливцевської сільської ради та за кош ти що будуть
залучені в результаті реалізації вторинної сировини.

Очікувані витрати на

4 103 359.00 грн.

закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовую ться під час
реалізації проекту
(тис.гривень, відсотків)
Очікувані витрати на

9 436344 грн.

закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовую ться під час
реалізації проекту
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З

(тис.гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту

Даний проект не є об’єктом будівництва

будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна
пош та ініціатора
(замовника) проекту

тел. (0552) 42-40-50,
факс (0552) 32-11-00
е -т а іі: Ьеа<і@кЬо(іа.§оу.иа
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